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BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang

menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal

atau peristiwa.

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu

pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis

kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai

dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara

kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya

tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan

sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang

mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan

hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang

diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan

oleh masyarakat kepadanya.

Peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan

karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah

dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana

peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia

bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan
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untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas  dan beraneka macam, dan masing-masing

akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus

dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha  (2012:10).

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku

Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha

(2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi

yaitu:

1. Peran Antarperibadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi,

atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai

penghubung agar organisasi yang dikelolahnya berjalan dengan lancar.

Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan

perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini

dijelaskan sebagai berikut:

a. Peranan sebagai tokoh (Figurehead), yakni suatu peranan yang

dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam

setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.

b. Peranan sebagai pemimpin (Leader), dalam peranan ini atasan

bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal

dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya

diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan

mengendalikan.

c. Peranan sebagai pejabat perantara (Liaison Manager), disini atasan

melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf,
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dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk

mendapatkan informasi.

2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role),

peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik

dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas

Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan

informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:

a. Peran pemantau (Monitor), peranan ini mengidentifikasikan

seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi.

Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat

dikelompokkan atas lima kategori berikut :

1) Internal operations, yakni informasi mengenai kemajuan

pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa

yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

2) Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (external events), informasi

jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya

informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing-

pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai

perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi,

yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.

3) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan

mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam

sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.
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4) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu

sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas

kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam  masyarakat,

dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.

5) Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi  yang

ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak terteentu.

b. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk

menagani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam

organisasi yang dipimpinnya.

c. Sebagai juru bicara (Spokesman), peranan ini dimainkan manajer

untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.

3. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini

atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam

organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa

pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh

untuk memikirkan sisitem pembuatan strategi organisasinya.

Keterlibatan ini disebabkan karena:

a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan

terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau

yang baru dalam organisasinya.

b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas

keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang

terbaru dan nilai-nilai organisasi.
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c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil

secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan

kontrol atas semuanya, Siswanto (2012 : 21).

Ada empat peranan atasan/manajer yang di kelompokkan kedalam

pembuatan keputusan:

1) Peranan sebagai entrepreneur, dalam peranan ini Mintzberg

mengemukakan peranan entrepreneur dimulai dari aktifitas melihat

atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang

mungkin bisa digarap.

2) Peranan sebagai penghalau gangguan (disturbance handler), peranan

ini membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi

ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan bubar, terkena

gosip, isu-isu kurang baik, dan sebagainya.

3) Peranan sebagai pembagi sumber (resource allocator), membagi

sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Di sini seorang

atasan mengambil peranan dalam mengabil keputusan kemana sumber

dana yang akan didistribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya.

Sumber dana ini meliputi sumber yang berupa uang, waktu, perbekalan

tenaga kerja dan reputasi.

4) Peranan sebagai negosiator, peranan ini meminta kepada atasan untuk

aktif berpatisipasi dalam arena negosiasi, Miftah Thoha (2012 :12).
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Menurut David Berry (2003:105), mendefenisikan peranan sebagai

harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial

tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial

dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-

norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan

yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang

yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat

tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah prilaku yang ditunjukkan oleh

seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

Menurut Veitzal Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai perilaku

yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut

Ali (2000: 148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang

pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan

seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis

yang diperlukan. Sebaliknya, semkin rendah kedudukan seseorang dalam suatu

hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan,

Siswanto (2012:21).

Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal

yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam
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kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di

kenal ada empat meliputi :

a) Cara(Usage); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu

dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan

mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar

celaan dari individu yang dihubunginya.

b) Kebiasaan (folkways), sebagai perbuatan yang berulang-ulang

dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak

menyukai perbuatan tersebut.

c) Tata kelakuan (mores), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup

dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas,

secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap

anggota-anggotanya.

d) Adat istiadat (custom), merupakan tata kelakuan yang kekal serta

kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat

meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat

istiadat. Soejono Soekanto (2012:174).

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting

bagi struktur sosial masyarakat.

Prilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil

keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas.
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Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang

dipengaruhi oleh perilaku individu.

Ada 4 ciri utama individu, yaitu:

1. Persepsi (perception) adalah peroses pemberian arti terhadap

lingkungan oleh individu.

2. Sikap (attitude) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan

melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap

tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang

berhubungan dengannya.

3. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecendrungan

dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh  faktor keturunan dan

oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan.

4. Belajar adalah proses terjadinya prubahan yang relatif tetap dalam

prilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto, 2012:76).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

peranan adalah suatu komplek penghargaan seseorang terhadap cara menentukan

sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial

tertentu.
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2.2 Pemerintah Daerah Kabupaten

Kabupaten menurut kamus bahasa adalah daerah tingkat II yang di kepalai

oleh seorang bupati, setingkat dengan kota, merupakan bagian langsung dari

provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan.

Mengingat wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dari

sabang sampai merauke, yang terdiri dari kota besar dan kota kecil, dengan

rentang geografis yang sangat luas dan beraneka ragamnya sosial budaya. Maka

Undang-undang Negara Republik Indonesia sebagai suatu konstitusi berkeinginan

untuk mengatur pemerintah daerah, hal ini sebagaimana dituangkan dalam

ketentuan pasal 18 UUD 1945 yang sebelunya diamandemen menegaskan sebagai

berikut.

“pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk
dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan
memandang dan menginggat dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat
istimewah”.

Berdasarkan pasal 18 Undang-undang dasar 1945 yang menetapkan bahwa

bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang sistem

pemerintahan daerah, maka dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah

sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan era reformasi, sudah berapa kali

pemerintah membentuk undang-undang tentang pemerimtah daerah, dimana

setiap perubahan-perubahan terhadap ketentuan pemerintah daerah tersebut,

masing-masing saling menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi serta tuntutan

masyarakat, sehingga lahirlah undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan

digambarkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah
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daerah yang memberikan hak otonomi bagi masing-masing daerah untuk

mengurus dan mengelolah rumah tangga daerahnya sesuai dengan aspirasi

masyarakat sendiri.

Sesuai dengan ketentuan amandemen undang-undang dasar 1945 tersebut

diatas, kemudian Manan (2001:59) mengemukakan bahwa sistem rumah tangga

pemerintah daerah tersebut adalah :

1. Harus menjamin keikut sertaan rakyat dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah baik dalam bidang peraturan maupun dalam bidang

pengurusan rumah tangga daerah.

2. Pada dasarnya pengurusan rumah tangga daerah bersifat asli, bukan

sesuatu yang diserahkan oleh satuan pemerintahan tingkat lebih atas,

jadi pemerintah daerahlah yang berinisiatif dan mengembangkan

urusannya sendiri, bukan menunggu penyerahan dari pemerintah pusat

atau pemerintah atasnya.

3. Sebagai konsekuensi dari butir (2) diatas, maka sistem rumah tangga

harus memberikan tempat prakarsa dan inisiatif sendiri dari daerah-

daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan atau hal-hal

yang dianggap penting bagi daerah-daerah mereka.

4. Rakyat diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala

kepentingan mereka dengan jumlah urusan yang diserahkan pusat tapi

harus sejalan dengan kepentingan masyarakat daerah sendiri.

5. Urusan rumah tangga daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah

dengan daerah lain, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat.
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6. Sistem rumah tangga daerah harus mencerminkan kekuasaan antara

pusat dan daerah dalam hubungan desentralistik, setiap bentuk campur

tangan pusat atas urusan rumah tangga daerah, tidak boleh mengurangi

kemandirian daerah.

Sistem rumah tangga daerah harus ditunjukkan terutama untuk

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain urusan rumah

tangga daerah harus terutama ada bidang pelayanan kepentingan umum, ada

tempat bagi pemerintah pusat untuk mempengaruhi rumah tangga daerah demi

pemerataan keadilan dan kesejahteraan sosial dan penentuan isi rumah tangga

daerah yang baru. Hal ini terkait dengan fungsi pemerataan yang bisa dilakukan

oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak mampu melakukan fungsi ini

karena ruang lingkupnya terbatas daerah jurisdiksinya.

Pemerintah daerah adalah sub sistem dalam sistem pemerintahan Negara.

Oleh karena itu tunjuan yang diemban pemerintah daerah adalah sama dengan

tujuan yang diemban oleh pemerintah pusat dalam mewujudkan cita-cita nasional

sebagaimana dirumuskan  dalam pembukaan Amandemen undang-undang dasar

1945.

2.3 Dinas Pendidikan

Dalam Amandemen undang-undang dasar 1945 pasal 31 mengatakan

bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan oleh karna itupemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang
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meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak yang mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur oleh undang-undang.

Meurut buku perundangan tentang kurikulum pendidikan nasional (2013:

31), Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi

dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenalkan dan

diakui oleh maysarakat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun

2002 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Pelalawan, kedudukan, tugas dan fungsi terdapat pada Pasal 3 yang berbunyi

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksanaan pemerintahan daerah dibidang

pendidikan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada

bupati melalui sekretaris daerah, karna itu dinas pendidikan mempunyai tugas

membantu bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan. Selanjutnya

pada pasal 4 menyatakan Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu bupati

dalam melaksanakan tugas dibidang Pendidikan.

2.3.1 Fungsi Dinas Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun

2002 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Pelalawan. Dalam pasal 5 yang berbunyi :

a. Perencanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan

penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas dinas dibidang

pendidikan;
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b. Pelaksanaan kebijaksanaan dan rencana yang telah ditetapkan sesuai

dengan tugas pokoknya;

c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang pendidikan;

d. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan dibidang pendidikan;

e. Pemberian pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok dibidang

pendidikan;

f. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas

Pendidikan Kabupaten;

g. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Walaupun Dinas Pendidikan mempunyai peran membantu Bupati dalam

melaksanakan tugas dibidang pendidikan. Namuan Kementerian Agama

(KEMENAG ) juga memiliki fungsi dan peran dalam pembinaan madrasah.

Dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengembangan pendidikan agama di

madrasah serta tidak lepas dari peraturan dan perundang-undangan yang

ada.Selain UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka

Kementrian Agama (KEMENAG) berpedoman kepada KMA No. 373 tahun 2002

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi

dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten / Kota yakni pada pasal 2 dijelaskan

tugas pokok dan fungsinya sebagai beerikut :

“Kantor wilayah Kementrian Agama Provinsi mempunyai tugas
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementrian Agama dalam wilayah
Provinsi berdasarkan Kebijakan Menteri Agama dan Peraturan Perundang-
Undangan.”

Adapun tugas dan fungsi bidang yang mengurusi pendidikan adalah

Mapenda sebagaimana disebut dalam pasal 31 yang menjelaskan sebagai berikut

: “Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum
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mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan dibidang

penyelenggaraan pendidikan pada madrasah dan pendidikan agama Islam pada

sekolah umum dan serta sekolah luar biasa”.

Dapat disimpulkan bahwa Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pelalawan dalam pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah di Kecamatan

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Tidak lepas dari tanggung

jawab Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama.

2.4 Pembinaan

Dalam UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang dimaksud

dengan pembinaan adalah lebih ditekankan pada memfasilitasi upaya

pemberdayaan Otonomi Daerah yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah

pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise.Sedangkan

dalam UU No.32 tahun 2004 pasal 217 ayat 1 pembinaan dan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dilaksanankan oleh pemerintah meliputi:

a. koodinasi pemerintah antar susunan pemerintahan.

b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan unsur pemerintahan.

c. Pemberian bimbingan, supervise, konsultasi pelaksanaan urusan

pelatihan.

d. Pendidikan dan pelatihan.

e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan urusan pemerintahan.
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Kusnadi (2005: 251) menuliskan mengkoordinasikan berarti suatu proses

untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dengan adanya koordinasi

kesimpangsiuran tugas dan tanggung jawab dapat dihindari dan merupakan syarat

mutlak untuk menjamin agar semua kegiatan kerja dalam organisasi dapat

berjalan dengan harmonis dan efisien. Semangkin besar lingkup organisasi maka

semakin penting koordinasi. Koordinasi menghubungkan kegiatan berbagai

macam cabang pekerjaan dan menghindari perselisihan paham atau kepentingan.

Dalam pembinaan diberikan pedoman dan standar yang mencangkup

aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pandangan, kualitas, pengendalian,

dan pengawasan. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus

dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan

kemempuan daerah setempat dan dapat pengarahan merupakan pelengkap bagi

pedoman tertulis yang seringkali masih memerlukan penjelasan dimana jika hanya

melalui pedoman tertulis saja pegawai tidak mudah mengerti dan memahami

pedoman yang diberikan.

Menurut kusnadi (2005: 246) pelatihan merupakan proses sistematis

dengan manajemen individu di tingkatkan keahliannya, pengetahuannya atau

sikapnya guna melancarkan tugas yang diberikan kepadanya dalam rangka

mencapai tujuan organisasi. Pelatihan tersebut menggunakan metode berikut ini:

a. On the job training, peserta pelatihan dengan tugas spesifik dari suatu

lingkungan kerja yang sesungguhnya.

b. Of the job training, peserta pelatihan tidak dilatih untuk bertindak pada

lingkungan kerja sesunggunya akan tetapi hanya diberi penjelasan.

c. Apprentice program, yaitu gabungan dari metode diatas.
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Tujuan pelatihan adalah untuk memperbaiki efektifitas kerja dalam

mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan dan dimaksudkan untuk

memperbaiki penguasaan keterampilan dan teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu,

terperinci dan rutin.

Latihan yang dilakukan adalah bagian dari pendidikan pegawai untuk

meningkatkan pengetahuan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai

dengan persyaratan pekerjana. Dan tujuan dari diklat yang dilakukan oleh pegawai

negeri adalah:

a. Mengusahakan perbaikan sikap dan keperibadian pegawai negeri sesuai

dengan tutuntan tugas dan jabatan sekarang maupun yang akan

dijabatnya.

b. Meletakan dasar bagi terwujudnya sistem penghargaan berdasarkan

prestasi kerja dan pengembangan karir pegawai negeri.

c. Membina kesatuan berfikir dan kesatuan bahasa dikalangan pegawai

negeri yang penting untuk kesatuan gerak yang meliputi pembinaan

kerjasama.

d. Melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan

pegawai negeri yang meliputi pengembangan, peningkatan dan

memeliharaan keterampilan.

e. Menunjang pelaksanaan program-program pembangunan.Dengan

demikian pelaksanaan diklat merupakan program untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan

yang dilakukan agar karir pegawai dapat berkembang.
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2.5 Pandangan Islam

Anak yang soleh merupakan tuntutan agama yang juga menjadi harapan

setiap orang tua tetapi tidaklah mudah untuk meraihnya, karena orang tua sebagai

panutan anak untuk motivasi perkembangan anak secara total yang mencakup

fisik, emosi, intelektual dan religius-spiritual; bahwa perkembangan intelektual

senantiasa dibarengi dengan religius adalah suatu keniscayaan dalam pendidikan

islam, sehingga dalam mengukirnya sesuai dengan ajaran agama agar terbentuk

generasi yang selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat dalam hal ini

pemerintah sebagai pemimpin juga berperan untuk mewujudkan hal itu.

Terkait dengan kajian penelitian tentang peranan pemerintah daerah

kabupaten pelalawan dalam pembinaan madrasah tsanawiyah al-qaimiyah di

kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan provinsi riau  dan dalam hal ini

orang tua juga wajib berperan terhadap pendidikan anaknya karena pada dasarnya

anak lahir dalam keadaan fitrah sebagaimana sabda Nabi: dari Abu Hurairah r.a.

berkata : Rasulullah SAW bersabda :

نَاِد َعْن اْألَْعَرِج َعْن أَبِي ھَُریَْرةَ قَالَ  ثَنَا اْلقَْعنَبِيُّ َعْن َمالٍِك َعْن أَبِي الزِّ ُ َحدَّ ِ َصلَّى هللاَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل َرُسوُل هللاَّ

دَ ُكلُّ َمْولُوٍد یُولَدُ  َرانِِھ (رواه أبو داود)َعلَى اْلفِْطَرِة فَأَبََواهُ یُھَوِّ انِِھ َویُنَصِّ

Menceritakan kepada kami Al-Qa’nabidari Malik dari Abi Zinaddari Al–A’rajdari

Abu Hurairah berkata Rasulullah saw bersabda : “Setiap bayi itu dilahirkan ata

sfitroh maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi dan

Nasroni(H.R. Abu Dawud)

Hadis tersebut jelas menerangkan bahwa setiap anak terlahir dalam

keadaan fitrah, suci bagaikan kain putih yang akan dapat dengan mudah dicoret

tintah warna apapun dan dengan bentuk gambar bagaimanapun.
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Ayat Tentang Kepemimpinan

Surat Al-Baqarah ayat 30 menguraikan tentang tujuan Allah,SWT

menciptakan manusia di dunia sebagai pemimpin(Khalifah).












Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para maikat: “Aku hendak

menjadikan khalifah di mukabumi”mereka berkata “Apakah Engkau hendak

menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan

kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “

Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-Baqarah : 30)

Dalam surat lain Allah SWT juga mengatakan tentang pemimpin yaitu
pada surat Al-Hujuratayat 13.










Artinya :Wahai manusia! Sesungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa–

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.Sungguh,

AllahMaha mengetahui, Mahateliti. (Q.S Al-Hujurat : 13)

Tugas seorang pemimpin dalam melakukan pembinaan terhadap apa yang

dipimpinya terdapat pada hadist dibawah ini:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل ُكلُُّكْم َراٍع وَ  ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُھَما أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاَّ

ُجُل َراٍع فِي أَْھلِِھ َوُھَو َمْسئُوٌل  َماُم َراٍع َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ َوالرَّ َعْن َرِعیَّتِِھ َواْلَمْرأَةُ َراِعیَةٌ فِي بَْیِت اْإلِ
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ٍع َوَمْسئُوٌل َعْن َزْوِجَھا َوَمْسئُولَةٌ َعْن َرِعیَّتَِھا َواْلَخاِدُم َراٍع فِي َماِل َسیِِّدِه َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ َوُكلُُّكْم َرا

(رواه البخاري)َرِعیَّتِھِ 

Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata :”Kalian adalah

pemimpin, yang akan dimintai pertanggung jawaban. Penguasa adalah

pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.

Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggung jawaban

atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya ,dan akan

dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin

dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang

kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai

pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.“ (Diriwayatkan Al-Bukhari)

Rasulullah Salallahualaihiwasallam juga bersabda tentang pentingnya

pendidikan dan kewajiban menuntut ilmu.

عن ابى ھریرة رضي هللا عنھ ان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: من دعاء الى ھدى كان لھ مثل اجور 

من تبعھ ال ینقص ذلك من اجورھم شیاء (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abi Hurairah RA sesungguhnya Rasulullah

Salallahualaihiwasalam bersabda: siapa yang memberi petunjuk kejalan yang

baik (denganilmunya) maka ia akan mendapat pahala seperti yang di dapatkan

oleh orang yang mengikutinya tanpa kurang sedikit pun”. (H.R. Muslim)
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2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam jurnal Sistem Pembinaan Profesional pada Guru yang ditulis oleh

Ir. Hikmawati Hanurani, M.Si mengatakan inti pembinaan dari suatu sekolah

terletak pada guru. Oleh sebab itu guru harus dilatih menjadi guru profesional

yang pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan

untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian akan

tercapailah suatu pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan yang diinginkan.

(Sumber : http//Sistem Pembinaan Profesional untuk Guru.htm)

Lalu dalam jurnal yang berjudul Profesionalisasi Pengawas Pendidikan

oleh Priadi Surya, M.Pd menjelaskan pengawas pendidikan adalah jabatan

profesional yang dimaksudkan untukmemberikan pembinaan profesional terhadap

kepala sekolah, guru, dan lembaga sekolah. Pengawas memberikan supervisi

akademik, administrasi dan manajerial terhadap satuan pendidikan. Pengawas

harus memenuhi kompetensi kepribadian,kompetensi supervisi manajerial,

kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi

penelitian dan pengembangan, serta kompetensi sosial. Pengawas sekolah

mendampingi kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan program

pendidikan yang mendasarkan diri pada potensi lingkungan sendiri. (Sumber :

Jurnal Profesionalisasi Pengawas oleh Priadi Surya, M.Pd)
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2.7 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalah pahaman penafsiran dalam penelitian ini,

maka penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan

dengan penelitian ini, yaitu:

1. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), artinya peranan

akan timbul karena suatu jabatan tertentu.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sub sistem dalam sistem

pemerintahan Negara. Oleh karena itu tunjuan yang diemban

pemerintah daerah adalah sama dengan tujuan yang diemban oleh

pemerintah pusat dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana

dirumuskan dalam pembukaan Amandemen Undang-undang dasar

1945.

3. Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksanaan pemerintahan daerah

dibidang pendidikan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang

bertanggung jawab kepada bupati melalui seksetaris daerah, karna itu

dinas pendidikan mempunyai tugas membantu bupati dalam

melaksanakan tugas di bidang pendidikan.

4. Pembinaan adalah prilaku yang ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Pelalawan dalam memfasilitasi penyelenggaraan

perkembangan madrasah yang meliputi pemberian prencanaan,

palaksanaan, bimbingan, pembinaan dan pengawasan.



32

2.8 Konsep Operasional

Menurut Cholid Narbuko (2010:412) konsep adalah unsure pokok dari

pada penelitian. Penentuan dan perincian konsep ini dianggap sangat penting agar

persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpillih perlu

ditegaskan, agar tidak terjadi salah pengertian mengenai konsep tersebut. Tetapi

perlu diperhatikan, karena konsep merupakan hal yang abstrak, maka perlu

diterjemahkan dalam kata-kata sedemikian rupa, sehingga dapat diukur secara

empiris.

Konsep Operasional juga merupakan suatu penelitian yang

memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui

pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung

untuk analisis dari variable tersebut.

Indikator yang mencakup permasalahan dalam penelitian ini adalah indikator

yang dipakai menurut peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor

21 Tahun 2002.

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 21

Tahun 2002 dalam menganalisis Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pelalawan Dalam Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan  Provinsi Riau,yaitu :

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh institusi

pemerintah dan aparaturnya dalam  suatu bidang kegiatan tertentu yang

diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubung



33

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu misalnya kebijakan

pelaksanaan ujian nasional, pengangkatan tenaga pendidik honorer, dan

imbal swadaya. ( abdul Latief, 2005: 88).

2. Pemberian pedoman

Adalah pemberian acuan tertulis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Pelalawan dalam melaksanakan pemberian pedoman seperti pemberian

acuan tertulis sebelum ujian nasional, memberikan acuan tertulis tetang

kriteria tenaga honorer, dan memberikan acuan tertulis imbal swadaya.

3. Pelaksanaan

Adalah berjalannya program-program dan apa yang diberikan Pemerintah

Daerah Kabupaten Pelalawan seperti pengawasan ujian nasional,

memperhatikan kesejateraan tenaga honorer, dan mengawasi pelaksanaan

pengelokasian dana imbal swadaya.

4. Evaluasi

Adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan

untuk meninjau kembali pelaksanaan ujian nasional, meninjau kembali

pelaksanaan kerja tenaga honorer, dan meninjau kembali pelaksanaan

pembangunan dari hasil dana imbal swadaya.

2.9 Operasional Variabel Penelitian

Defenisi Operasional merupakan defenisi suatu konsep secara operasional

sehingga konsep tersebut dapat diukur atau dengan kata lain merupakan petunjuk

tentang bagaimana suatu variabel tersebut bisa dikerjakan dengan baik.
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Tabel 2.3 Operasional Variabel Penelitian

Variabel Defenisi Operasional Indikator Sub Indikator
1 2 3 4
Peranan Peranan adalah wewenag

Pemerintah Daerah
Kabupaten pelalawan
dalam pembuatan
kebijakan, pemberian
pedoman, pelaksanaan
dan evaluasi terhadap
Madrasah Tsanawiyah
Al-Qasimiah
Kecamatan Pangkalan
Kuras Kabupaten
Pelalawan Provinsi Riau

1. Kebijakan

2. Pemberian
Pedoman

3. Pelaksanaan

4. Evaluasi

- Kebijakan pelaksanaan ujian
nasional

- Pengangkatan tenaga
pendidik honorer

- Imbal swadaya

- Pemberian pedoman sebelum
ujian nasional

- kriteria tenaga honorer
- imbal swadaya

- Pengawasan ujian nasional
- Memperhatikan

kesejahteraan tenaga
pendidik honorer

- Pengawasan pelaksanaan
pengelokasian dana imbal
swadaya.

- Meninjau kembali
pelaksanaan ujian nasional

- Meninjau kembali
pelaksanaan kerja tenaga
honorer

- Meninjau kembali
pelaksanaan pembangunan
dari hasil imbal swadaya


